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Ohvitseri auastme alaliigi tunnused  
 
 
1. Maa- ja õhuväe kõrgemate ohvitseri tunnus 
 

1.1 Maa- ja õhuväe kõrgemate ohvitseride lõkmetel on  auastme alaliigitunnused, milleks on 
stiliseeritud tammeoksa kujutis. 
1.2. Lõkme pikkus on 90 mm ja laius 25 mm ning on valmistatud vabarnapunasest kangast, 
värvus 18-1643 TPX, Cardinal. Lõkme ülemine ots on kolmnurkne, tipunurk on 110 kraadi. 
Lõke on ääristatud 2 mm laiuse kandiga, mis on musta värvi, värvus 1000. 
1.3. Lõkmel olev gradatsioonitunnus on tikitud kuldse niidiga, värvus 3034 (Gold 34). 
 
Joonis 1 Kõrgema ohvitseri auastme alaliigi tunnus lõkmel 
 

 
 
2. Maa- ja õhuväe ohvitseride ja allohvitseride vormiriietuse varrukal olev auastme alaliigi 
tunnus 
 

2.1. Maa- ja õhuväe ohvitseride ja allohvitseride vormiriietuse varrukal olevaks 
gradatsioonitunnuseks on kardpael. Kardpaela kaugus varruka alumisest äärest kardpaela 
alumise ääreni on 70 mm. Kardpael on kuldne, värvus 3034 (Gold 34). 
2.2. Kardpaela laius on: 
2.2.1. kõrgemal ohvitseril  - 45 mm; 
2.2.2. vanemohvitseril  - 25 mm; 
2.2.3. nooremohvitseril  - 10 mm; 
2.2.4. allohvitseril   - 5 mm.  
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3. Ohvitseride õhtuvormi õlakutel olevad auastme alaliigi tunnused 

 
3.1. Ohvitseride õhtuvormi kuue õlakutel kantavatel õlakutel on auastme alaliigitunnused  
3.2. Õlaku otsad on ümarad ja alt laienev ning ülaosas on väike vorminööp. Õlakute mõõtmed 
on järgmised: 
  3.2.1. kõrgemal ohvitseril – pikkus 130 mm, allääre laius 65 mm; 
  3.2.2. vanemohvitseril ja nooremohvitseril – pikkus 115 mm, allääre laius 50 mm.  
3.3. Ohvitseri auastme alaliigitunnus on valmistatud kuldsest kardnöörist, värvus 3034 (Gold 
34) järgmiselt: 
  3.3.1. kõrgemal ohvitseril - kolmekordsest kardnöörist punutis;  
  3.3.2. vanemohvitseril - kahekordsest kardnöörist punutis; 
3.3.3. nooremohvitseril - kaks paralleelset kardnööri, mis on paralleelsed õlaku külgede ja 
ülaäärega, ning kahekordsest kardnöörist punutis õlaku allosas. 
 
 
Joonis 3 Ohvitseri õhtuvormi õlakul olev auastme alaliigi tunnused 

 
 
4. Ohvitseride vormimütsil olevad gradatsioonitunnused 
 

4.1. Ohvitseri auastme alaliigi tunnus mütsil on ripspael, mis on musta randiga ja 
vabarnapunast värvi, värvus  18-1643 TPX, Cardinal. Ripspael on maa- ja õhuväe kõrgemate 
ohvitseride tava- ja õhtuvormi mütsil. 
4.2. Ohvitseri auastme alaliigi tunnus mütsinokal on ühe- või kaherealine stiliseeritud 
tammelehtedest ilustis. Ilustis on tikitud või kootud musta värvi tekstiilile, värvus 14-4205 
TPX, Phantom. Stiliseeritud tammelehed on tikitud või kootud kuldse niidiga, värvus 3034 
(Gold 34): 
4.2.1. kaherealine stiliseeritud tammelehtedest ilustis on maa-, õhu- ja mereväe kõrgemate 
ohvitseride tavavormi mütsinokal ning maa- ja õhuväe kõrgemate ohvitseride õhtuvormi 
mütsinokal;  
4.2.2. üherealine stiliseeritud tammelehtedest ilustis on maa-, õhu- ja mereväe 
vanemohvitseride tavavormi mütsinokal, tavavormi talvemütsil ning maa- ja õhuväe 
vanemohvitseride õhtuvormi mütsinokal.  



4.3. Ohvitseri auastme alaliigi tunnus mütsirummu esiosal mütsinoka kohal on kahekordne 
kuldne punutud nöör. Punutud nöör on valmistatud kuldsest niidist, värvus 3034 (Gold 34), 
mis on kinnitatud mütsile kahe väikese vorminööbiga. Punutud nöör on maa-, õhu- ja 
mereväe ohvitseride tavavormi mütsil ning maa- ja õhuväe ohvitseride õhtuvormi mütsil.  

 
 


